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دارد که  یار ی خطرات بس ،ی نشدن  دهی رغم ظاهر ساده و د ی برق عل یروین
ممکن است صدمات    ی کیحفاظت الکتر  یها ستمیبدون در نظر داشتن س

قبل از  زات یحفاظت از جان، مال و تجه  یبرا .کند جادیا یر یجبران ناپذ
اصول   ی با تمام دیبا  ی کیالکتر  ستمیس کیو استفاده  یشروع به راه انداز 
 .حفاظت آشنا بود

و روش   ی ک یالکتر یانواع خطرهاساده با  ی به زبان میدار ی مقاله سع  نیا در
 .میاز آن ها آشنا شو یر یجلوگ یها

 .دیما باش  همراه

 

 یکی حفاظت الکتر   تیاهم 1#

شدن و در   دار یاز لحظه ب ما .ماست ی از زندگ  ریناپذ یی بخش جدا برق
  میکن ی اوقات فراموش م  ی گاه  جه،ینت در .میکن ی طول روز از آن استفاده م 

ما از قدرت برق  ی آگاه عدم .تواند قدرتمند و خطرناک باشد ی که چقدر م 
است که به  مهم .کند جادیا تیاز امن ی تواند احساس نادرست   ی م  ی گاه

 .خطر است ی منبع احتمال  شهیکه برق هم دیداشته باش ادی

ساخت و   یبرا نی است، بنابرا زیصنعت پر خطر و حادثه خ کیبا برق  کار
حوادث   شتریدهد که ب ی نشان م آمار .انجام شود ی منی اقدامات ا دیساز با

شود   ی نم جادیسازندگان ا نییمهارت پا  لیمختلف در کاربرد برق به دل
 .ستندیبرخوردار ن ی کاف  ی من یاست که آن ها از ا لیدل نیا به بلکه
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برق و   نیمهندس یعموم مردم و هم برا یهم برا ،یکیحفاظت الکتر مفهوم
با برق سرو   میمستق  ریغ ای میکه روزانه، مستق ی مشاغل  نیصاحب نیهم چن

 .برخوردار است یی باال  تیکار دارند از اهم

 ی ک یبرق، حفاظت الکتر ی منیرا درباره ا زی تا همه چ دیبا ما همراه شو  پس
 .میقرار ده ی مرتبط با آن مورد بررس  زات ی و تجه

 

 خطرات برق 2#

 :کرد میبه چهار قسمت تقس توان ی را اساسًا م  ی کیالکتر  انیجر خطرات 
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بدن انسان )حادثه   یبر رو  ی ک یالکتر انیجر انی از جر ی ناش  حوادث •
 ( انیجر

 لیهمراه با تشک ی ک یالکتر یاز عملکرد قوس ها ی ناش  ی سوختگ •
 پالسما ایجرقه، قوس شعله 

از   شیاز گرم شدن ب ی ناش بی از اتصال کوتاه، آس ی ناش  یسوز  آتش •
گرم شدن   ای( چیپ میکابل، س قی)مثالً از طر ی کی الکتر زات یحد تجه

 یک یالکتر یاز حد دستگاه ها شیب
با  ی سنگ زن ای نگیچی)به عنوان مثال با سوئ یجو انفجار  احتراق •

 ( ی ک یالکتر  زات یباال در تجه یدما
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 یک ی اصول حفاظت الکتر  3#

  شود تا تی رعا ی ک یالكتر سات ی در تأس دی که با یی دستورالعمل ها تمام
برق باعث صدمه زدن به افراد، دستگاه ها، مصرف   انیجر  ی احتمال  خطرات 

  دهینام ی کیبرق نشود، حفاظت الکتر انیحامل جر یها  میکننده ها و س
نوع  نیکاهش ا یر یجلوگ یبرا ی کی انواع حفاظت الکتر یر یبکارگ .شود ی م

 .است یخطاها ضررو

 :دارند ی دو عملکرد اصل ی ک یالکتر  یمدارها  یبرا ی محافظت  یها دستگاه

 ی سازگار  •
 محافظت  •

حفاظت از    قیدر مدار از طر هیجدا کردن منبع تغذ  قیاز طر  محافظت
برد،   ی م نیرا از ب ی و برق گرفتگ   یکه خطرات آتش سوز  ی اضاف انیجر

اصول   تیرعا  یممکن است برا ن،یبر ا عالوه .کند ی حاصل م  نانیاطم
 طراحان .الزم باشد قیمحافظت دق زات،یاز تجه ی برخ یبرا ی سازمانده 

مدارها   یمختلف محافظ برا یزمان الزم را بشناسند تا از دستگاه ها دیبا
 .استفاده کنند
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  ایمحافظت از مدارها در برابر ولتاژ  یبرا ی مختلف  ی حفاظت  یها دستگاه
 میآن ها خواه ی ادامه به معرف در شوند که ی استفاده م  دیشد انیجر

 .پرداخت

 

 یکی انواع حفاظت الکتر  4#

 از محافظت شوند تا دیبا ،یانرژ  یدارا ی ک یالکتر  یها و اجزا ستمیس
 .شود یر یزنده جلوگ یها یبا هاد یو تماس سهو  بیآس

 :شوند ی م یبند  میتقس ریحفاظت در سه نوع ز نیا

 یانسان در برابر برق گرفتگ محافظت .1
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 یکیالکترون زات یو تجه یانرژ  یمصرف کننده ها محافظت .2
 و کابل میاز س حفاظت .3
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 یمحافظت انسان در برابر برق گرفتگ 5#

  عمده .شود ی م  میتقس  میمستق  ریو غ میبه دو نوع مستق ی گرفتگ برق
  شوک .است یو آتش سوز  ی کی خطرات مرتبط با برق شوک الکتر نی تر

شود   ی م  ی کیاز مدار الکتر  ی دهد که بدن بخش  ی رخ م ی هنگام  ی ک یالکتر
مدار پر  میس  کی  ،ی ک یمدار الکتر میصورت تماس فرد با هر دو س در ای

 .باشد یقسمت فلز  کی  ای نی و زم یانرژ 

  ی به عوامل مختلف ی کیبرق شدت و اثرات شوک الکتر یتماس با هاد اثر
 :دارد ی بستگ  ریمانند ز

 عبور از بدن ریمس •
 ان یجر زانیم •
 زمان قرار گرفتن در معرض  مدت  •
 پوست خشک بودن  ای  مرطوب •

از برق  ی محافظت از مردم در برابر خطرات ناش یبرا  ی مختلف یها روش
 :وجود دارد، از جمله

 یبند قیعا •
 ن یزم محافظ •
 یکیمحافظ الکتر  لیوسا •
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 ی م  ر،یز ی اساس ی اط یاقدامات احت ی برخ تیبا رعا ی شگاه ی آزما کاربران
 :کاهش دهند ی قابل توجه زانیرا به م ی کیتوانند خطرات الکتر 

 .دیکن ی را قبل از هر بار استفاده بررس  زاتی تجه ی کش میس •
 .دیکن  نیگزیخراب را بالفاصله جا یها میس •
کار  یشود، از روش ها ی استفاده م ی ک یالکتر  زات یبار که از تجه هر •

 .دیاستفاده کن منیا
قطع کننده  یپانل ها ایخاموش و  یدهایمکان و نحوه کار با کل از •

 .دیمدار مطلع شو
در صورت آتش   زات یخاموش کردن تجه یمرتبط برا  یدستگاه ها از •

 .دیاستفاده کن ی برق گرفتگ  ای یسوز 
 .دیرا محدود کن ی فرع یها  میاز س استفاده •
 .باشند وزیف ایقطع کننده مدار  یدارا دیچند شاخه با یآداپتورها •
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مانند )  .دیها قرار ده در معرض نور را پشت سپر  ی ک یالکتر یها یهاد •
  ی الکتروفورز استفاده م یاوقات با دستگاه ها   ی که بعض  یی آن ها

 (شود 
  ای ی ک یالکتر زات یتجه یبر رو  یی ایمیمواد ش  اینشت آب  امکان •

 .دیآن را به حداقل برسان کی نزد

 

 ی کی الکتر  یحفاظت از دستگاه ها 6#

 :شود ی انجام م  ریبه سه روش ز ی ک یالکتر یاز دستگاه ها حفاظت

 محافظ  •
 ن یزم میتوسط س ی ک یالکتر حفاظت •
 وزیف  لهیبه وس حفاظت •
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 محافظت از مدار  یدستگاه ها 1-6#

 

صورت   در شده اند که ی طراح یمحافظت از مدار به گونه ا  یها دستگاه
  انیجر ،یکش  م یس ستمیاتصال کوتاه در س ایاضافه بار  ن،یزم یبروز خطا

 .قطع کنند ایبرق را به طور خودکار محدود 

 یها و اجزا می از حد س شیمدار از گرم شدن ب یو قطع کننده ها وزهایف
 یصورت ممکن است آتش سوز  نی ا ریغ در کنند که ی م یر یسازنده جلوگ

 .کنند ی از حد گرم شود، مدار را قطع م شیمدار ب ی وقت  .کنند جادیا
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  ی مدت طوالن  یکه برا ی زاتیتجه یمحافظت در برابر اضافه بار برا نیا
خشک کن،   یخال، اجاق ها یپمپ ها  همزن، مانند مانند ی روشن م 

کننده مدار   قطع  .است دیمف اریبس ی کیالکتر  زات یتجه  ریها و سا اکیوار
 یخطا یی خاموش کردن برق در صورت شناسا یبرا GFCI ای نیزم یخطا

 ی احتمال  ی کیرا در برابر شوک الکتر کاربر شده است و ی طراح  نیزم
 .کند ی محافظت م 

GFCI دیمف اریمرطوب بس یحمام ها و مکان ها ی کیدر نزد ژهی به و 
منتظره   ریتواند باعث خاموش شدن غ ی م  GFCI آنجا که از .است
 .مناسب نباشد ی خاص یدستگاه ها یشود، ممکن است برا زات یتجه

 

 و کابل(  میاز س   یکی )حفاظت الکتر  یکار  قی عا 7#

از تماس   یر یجلوگ یبرا ی کاف یبند قیاز عا دیبرق با یها میس تمام
همه طناب ها   ی بررس شگاه،ی آزما در .ها برخوردار باشند میبا س میمستق

حالل ها  ایخورنده  یی ایمیش مواد رای مهم است ز اریقبل از هر استفاده بس
 .دهند شیرا فرسا قیممکن است عا

 خارج شوند، سیاز سرو  ای میبالفاصله ترم دیبا دهی د بیآس یها میس
  یحمام ها کیسرد و نزد  یمرطوب مانند اتاق ها یها طیدر مح خصوصاً 

را  زات یاست که کاربر بالفاصله تجه نیمستلزم ا ریز طی از شرا کی هر .آب
 :دخارج کن سی از سرو
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 (ف یشوک خف ی تماس دچار شوک )حت هنگام •
 یعاد ریحرارت غ دیتول •
 زدن قوس •
 زدن جرقه •

 

 

 MPCB ای قطع کننده مدار حفاظت موتور  8#

حفاظت   یاز دستگاه ها ی مدار حفاظت موتور نوع خاص یکننده ها قطع 
که از نام آن ها مشخص است مخصوص   همانطور هستند که  ی ک یالکتر

 .شده اند ی طراح یک یالکتر یموتورها

  یدستگاه ها یراه انداز  یبرا دارند و یادیز یکاربردها یک یالکتر یموتورها
محافظت مناسب از آن  نیبنابرا .شوند ی از همه نوع استفاده م  ی کیمکان
 .مهم است ار یبس MPCB ها با
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  یموتورها توسط  است که یی فقط چند نمونه از دستگاه ها ری ز موارد
 :شوند  ی رانده م  ی و صنعت  یتجار  یدر ساختمان ها ی ک یالکتر

  ی حرارت  یکمپرسورها، پمپ ها  لرها،یپشت بام، چ ی کیگراف یکولرها  •
 خنک کننده یو برج ها

 هوا   یی جابجا یواحدها نیو همچن قیاستخراج و تزر یها فن •
 پمپاژ آب  یها ستمیس •
 باالبر  یدستگاه ها ری و سا آسانسور •
 ندیآالت مورد استفاده در فرآ  نیماش  ریو سا ی نقاله صنعت  یها تسمه •

 د یتول یها

 


